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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 

Raposka község hatályos településrendezési eszközei 2005-ben kerültek jóváhagyásra. A község 
hatályos településrendezési eszközei: 

- Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2005.(XII.15.) Kt. határozata a 
község Településszerkezeti Tervéről és 

- Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (XII.29.) sz. önkormányzati 
rendelete Raposka község helyi építési szabályzatáról 

Raposka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról döntött, amellyel a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta 
meg.  
 
KÉSZÜLŐ TERVEK 

2019 januárjában készült el a megalapozó vizsgálat munkarész, amelynek célja a korábbi tervek, a 
releváns helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele, valamint 
értékelése; a település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése; a 
településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra 
váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készül, hogy a 
különböző tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a 
készülő dokumentumok elkészítéséhez. 

A településfejlesztési koncepció (TFK) a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, térbeli, 
táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint a 
különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési 
irányokat adni Raposka számára. A TFK tervezete 2019 márciusában készült el. 

A településszerkezeti terv (TSZT) a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását 
biztosítja, a település szerkezete, a területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elrendezése mentén. A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, 
a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a 
más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és településrendezési eszközeinek 
figyelembevételével, a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készül a helyi építési szabályzat (HÉSZ). A 
helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási 
területének felhasználásával és beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, 
jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve — az építés rendjét, melynek mellékletét képezi a szabályozási terv. 

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

- a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek olyan felülvizsgálata, amely a 
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítja Raposka területén, 

- a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása, 

- a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, övezetek 
meghatározása, 

- a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása, 
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- a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítása és rendezése, 

- az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti tervek kidolgozása. 

A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelően készülnek. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS RENDJE 

A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket (TSZT, HÉSZ) a polgármester 
egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, valamint 
az államigazgatási szervekkel és az érintett területi és települési önkormányzatokkal. Az 
önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt döntött a partnerségi 
egyeztetés szabályairól. 

A polgármester a tervezési folyamat előtt a készülő koncepcióról és településrendezési eszközökről 
előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi, 
települési önkormányzatnak. Az előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai 
Hivatalnak (KSH). A településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint zajlik. A teljes 
eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez szükséges 
adatokat az Önkormányzat megkérte. 

A településrendezési eszközök elkészült tervezete az elfogadás előtt véleményeztetésre kerül, a 
tervezetet a polgármester megküldi a részvevőknek, ezzel megindítja az eljárás véleményezési 
szakaszát. A véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos 
véleményt. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes 
szakmai indokolással kell igazolni. 

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyv készül. 
A beérkezett vélemények — egyeztetés esetén a jegyzőkönyv is — ismertetésre kerülnek a képviselő-
testület előtt, az elfogadásukról vagy el nem fogadásukról a testület dönt. A vélemény, észrevétel el 
nem fogadása esetén a döntést indokolni kell. A véleményezési szakasz lezárul a döntés 
dokumentálásával és közzétételével. 

A polgármester a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény és keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 
elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró megyei kormányhivatalnak. A megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 

- 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró 
szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 

- 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési 
önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az esetleges egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvét és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követő 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 
mellékleteként fogadja el, mely megelőzi a helyi építési szabályzat — rendelet formájában történő — 
jóváhagyását. 

Jelen dokumentáció a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat véleményezési 
szakasz dokumentációja.  
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HATÁROZAT TERVEZET 
 

 

Raposka község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2020. (…) Kt. számú határozata 

Raposka község Településszerkezeti Tervének megállapításáról 

  

Raposka község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Raposka község 
Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6. melléklete szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv  

1. melléklete a szerkezeti terv leírása, 
2. melléklete a változások, 
3. melléklete a település területi mérlege, 
4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása, 
5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredménye, 
6. melléklete a szerkezeti tervlap 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a településszerkezeti terv 
nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, 
valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Raposka község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2005. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozatával 
elfogadott Településszerkezeti terve. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Bolla Albert polgármester 

 

 

Raposka, 2020 ……………………. 

 

 

 Bolla Albert 

 polgármester 
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…/2020. (…) HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 
A szerkezeti tervlapon az egyes területrészek területfelhasználási módja, a védelmi és korlátozó 
elemek és a vonalas szerkezeti elemek kerültek feltüntetésre. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak 
nem kaptak önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások folyamatossága ezen 
közlekedési célú közterületek területénél megszakad. 

A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló kategóriába nem sorolt közterület 
(gyűjtőútnál alacsonyabb rendű út) annak felező vonaláig került az érintett szomszédos 
területfelhasználási egységekhez hozzászámításra. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. 

Raposka község településszerkezeti tervének alapját a 165/2005. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozattal elfogadott településszerkezeti terv jelenti, s a változások e tervhez képest jelennek meg 
jelen településszerkezeti tervben. 
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1. TELEPÜLÉSSZERKEZET  

 
A település sematikus szerkezete 

Raposka a Tapolcai-medence vulkáni tanúhegyeinek ölelésében fekszik. Nyugati irányban a Keszthelyi-
hegység, míg déli irányban a Balaton zárja le a horizontot. A település területén a 
területhasználatokat a vízrajzi és a domborzati adottságok határozzák meg elsősorban. 

A község belterülete a közigazgatási terület középső részén helyezkedik el. A belterületre a 
lakóterületek túlsúlya jellemző, a környezetre jelentős hatást gazdasági terület nem található a 
területen. A belterület közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek 
helyezkednek el. A belterülettől nyugatra húzódik, a közigazgatási területet észak-déli irányban szeli 
át a Tapolca- és a Kétöles-patak. A 26. sz. vasútvonal a közigazgatási terület nyugati részét szeli ketté 
szintén észak-déli irányban, a vasúttól nyugatra, valamint délkeletre vízállásos, ökológiailag igen 
értékes területek fekszenek. 

A raposkai településszerkezet meghatározó eleme a közigazgatási terület keleti oldalán magasodó 
Szent György-hegy, amely négy település közigazgatási területére esik. Raposkán a hegy alacsonyabb 
térszínen fekvő, nyugati kitettségű részein az egykori zártkert területén a kisparcellás szőlő- és 
gyümölcstermesztés jellemző, a hegy csúcsát pedig erdőterület borítja. 
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2. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 
Belterülethatár módosítható a szerkezeti tervlapon meghatározottak szerint az alábbi területeken: 

1. Szent György utcától északra fekvő területek 

2. A települési bekötőút nyugati szakasza menti területek a bekötőút és a 7318 j. út 
csomópontjában 

3. A belterület déli oldalához csatlakozó területek 

 
 



RAPOSKA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  14 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  
3.1. AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÉS JELLEMZŐIK 

Területfelhasználási egység Megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Közművesítettség 
minimális mértéke jele megnevezése 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
Lakóterület 

Lf Falusias lakóterület 0,5 teljes 
Gazdasági terület 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 0,8 teljes 
Különleges terület 

K-Tü Településüzemeltetési terület 0,5 teljes 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Közlekedési és közműterület 

KÖu Közúti közlekedési terület 
KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 
KÖm Közműterület 

Zöldterület 
Zkk Közkert 
Zkp Közpark 

Erdőterület 
Ev Védelmi erdőterület 

Mezőgazdasági terület 
Mk Kertes mezőgazdasági terület 
Má Általános mezőgazdasági terület 
Má-b Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő 
Má-ko Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási terület 
V Vízgazdálkodási terület 

Természetközeli terület 
Tk Természetközeli terület 

Különleges beépítésre nem szánt terület 
Kb-T Temető 
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3.2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek 
megengedett beépítettsége legalább 10%. 

3.2.1. LAKÓTERÜLET 

3.2.1.1. Falusias lakóterület (Lf) 

A terület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

Falusias lakóterület a Fő utca két oldalán fekvő lakótömbök; a Szent György utca két oldalán fekvő 
lakótömbök és a belterület északi oldalához csatlakozó lakóterületi fejlesztési területek. 

3.2.2. GAZDASÁGI TERÜLET 

3.2.2.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

Kereskedelmi, szolgáltató terület a belterület keleti határában, a 7318 j. út és a belterület között 
fekvő telek a bekötőút északi oldalán. 

3.2.3. KÜLÖNLEGES TERÜLET 

3.2.3.1. Különleges terület - településüzemeltetési terület (K-Tü) 

A terület elsősorban a településüzemeltetéshez kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

Különleges terület - településüzemeltetési terület a belterület keleti részén, a főutca déli oldalán 
fekvő terület. 

3.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  
Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége 
legfeljebb 10 %. 

3.3.1. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a 
közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek 
csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi 
közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 

A közlekedési infrastruktúra elemek ismertetését a 7. fejezet, a közmű infrastruktúra elemek 
ismertetését pedig a 8. fejezet tartalmazza. 

3.3.1.1. Közúti közlekedési terület (Köu) 

Közúti közlekedési terület: 

- 7318 j. Szigliget – Tapolca összekötő út; 
- 73155 j. Raposka bekötőút (Fő utca). 

3.3.1.2. Kötöttpályás közlekedési terület (Kök) 

Kötöttpályás közlekedési terület: 

- 26 sz. Balatonszentgyörgy – Tapolca - Ukk vasútvonal 

3.3.1.3. Közműterület (Köm) 

Közmű terület: 

- a Fő utca nyugati végén fekvő gázállomás telke; 
- a külterületen a vasúti megállóhely keleti oldalán álló gázátadó területe. 

-  
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3.3.2. ZÖLDTERÜLET – KÖZKERT, KÖZPARK 

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, 
javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település 
lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, 
településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek, és az ehhez kapcsolódó építmények 
elhelyezésére szolgál.  

3.3.2.1. Közkert (Zkk) 

Közkert: 1 hektárnál kisebb, legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület. 

Zöldterület – közkert a belterület keleti határában, a 7318 j. út és a belterület között fekvő telek a 
bekötőút déli oldalán, valamint a temetőtől délre kijelölt zöldterület. 

3.3.2.2. Közpark (Zkp) 

Közpark: Legalább 1 hektár nagyságú közhasználatú közterületi zöldterület. 

Zöldterület – közpark a belterület déli oldalához csatlakozóan, a kultúrház és a polgármesteri hivatal 
mögött kijelölt zöldterület. 

3.3.3. ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás 
szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet 
tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek 
minősül a meghatározott terület akkor is ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik.  

3.3.3.1. Védelmi erdőterületek (Ev) 

Védelmi erdőterület elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a település 
és egyéb létesítmények védelmére szolgál. 

Védelmi erdőterület: 

- a Szent György-hegy magasabb térszínein fekvő erdő; 
- a belterülettől nyugatra fekvő Jobbágy-legelő területén fekvő erdőterület, 
- a közigazgatási terület nyugati részén a Sársziget-dombon fekvő erdőterület; 
- a közigazgatási területen elszórt kisebb erdőfoltok. 

3.3.4. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, 
a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló terület, amely a terület 
rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

3.3.4.1. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

Kertes mezőgazdasági területek:  

- a Szent György-hegy kiskertes művelésű területe, 
- a belterület nyugati oldalán fekvő hosszú, mély telkek hátsókertjei.  

3.3.4.2. Általános mezőgazdasági terület (Má) 

Általános mezőgazdasági területek: 

- mezőgazdasági művelés alatt álló és gyümölcstermesztéssel hasznosított területek a 
belterülettől északra és délre; 

- a 7318 j. Szigliget – Tapolca összekötő út keleti oldalán, a tapolcai településhatáron fekvő 
mezőgazdasági művelés alatt álló terület. 

3.3.4.3. Általános mezőgazdasági terület - bokorerdő, fás legelő (Má-b) 

Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás terület a Szent György-hegy csúcsa. 

3.3.4.4. Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület (Má--ko) 

Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági területek a közigazgatási terület Tapolca-pataktól 
nyugatra fekvő mezőgazdasági területei. 
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3.3.5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és parti 
sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. A terület a vízgazdálkodással 
összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

Vízgazdálkodási terület: 

- a Tapolca-patak,  
- a Kétöles-patak,  
- a belterülettől délre fekvő vízmű területe; 
- a Szent György-hegyen fekvő vízmű területe. 

A vízgazdálkodási területek differenciálása a helyi építési szabályzat feladata. 

3.3.6. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 

Természetközeli területek azok, melyek kialakulására az ember csekély mértékben hatott, és mely területeken 
a természeteshez közelítő állapot jött létre. 

Természetközeli terület a közigazgatási terület nyugati részén, a vasút két oldalán fekvő területek. 

3.3.7. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

3.3.7.1. Különleges beépítésre nem szánt terület - temető (Kb-T) 

A terület a temetkezés épületei, a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál.  

Különleges beépítésre nem szánt terület – temető terület a község temetője a belterület északi 
részén. 
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4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
Raposka területén a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

− zöldfelületek (sportpálya, játszótér, templom körüli tér) 
− temető zöldfelülete 
− közterületek zöldfelületi részei 
− telken belüli zöldfelületek 
− szőlő és gyümölcstermesztés alatt álló területek  
− egykori zártkerti terület 
− természetközeli terület 
− fasorok, erdősávok  
− erdőterületek 

A település zöldfelületi rendszerének bővítése, fejlesztése az alábbi eszközökkel valósítható 
meg: 

− a településrendezési eszközökben kijelölt zöldterületeken minőségi zöldfelületek 
létrehozása többszintű növényállománnyal, illetve a jelenlegi minőségi zöldfelületek 
fenntartása; 

− Az közlekedési területek menti zöldfelületek fejlesztése, fenntartása, a vízelvezető árkok 
karbantartása; 

− a vízfolyások partja menti természetközeli növénysáv kiszélesítése, pufferterület 
biztosítása a művelt területek, és a patakok partja között; 

− a helyi építési szabályzatban az OTÉK-ban meghatározott minimális zöldfelületi aránytól 
magasabb értékek előírása. 

5. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
5.1. TÁJRENDEZÉS  
A településszerkezeti terv felülvizsgálata során cél a tényleges területhasználathoz leginkább 
illeszkedő területfelhasználási egységek kijelölése a raposkai tájban, biztosítva a tájszerkezet 
kialakult állapotának fennmaradását és a jellegzetes tájelemek megőrzését, a védett értékek 
fennmaradását. Ennek érdekében cél 

− a Szent György-hegy szőlőhegyi jellegének, tájkarakterének megőrzése, ehhez leginkább 
illeszkedően kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolása; 

− a közigazgazási terület nyugati részén, valamint a Szent György-hegy csúcsán fekvő 
ökológiailag értékes, természetvédelmi oltalom alatt álló területeken olyan 
területfelhasználási egységek kijelölése, ahol az építés korlátozható (védelmi 
erdőterület, korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület, általános 
mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő); 

− a mezőgazdasági területek differenciálása a tényleges területhasználat és a tervezett 
beépítési lehetőségek tükrében; 

− a településszerkezeti terv összhangba hozása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének (továbbiakban: BKÜTrT) az előírásaival és övezeti 
lehatárolásaival; 

− az erdőterületek kijelölése során az elsődleges rendeltetésnek való megfelelés. 

5.2. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  
A táj-és természetvédelmi területek Raposka területén a következők: 

− Nemzetközi jelentőségű táji és természeti értékek: 
o Natura 2000 területek; 

− Országos jelentőségű táji és természeti értékek: 
o Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe 
o Ex lege védett természeti értékek (barlang és forrás) 
o Fokozottan védett természeti terület 
o Ökológiai hálózat magterületének övezete 
o Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
o Tájképvédelmi terület övezete 
o Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
o Egyedi tájértékek 
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A védelem alatt álló területeken cél: 

− az európai jelentőségű illetve egyéb természetes élőhelyek és élőhely típusok, illetve 
ehhez kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése; 

− ökológiai hálózat, biológiai kapcsolat biztosítása; 
− az ökológiai alapú fenntartható gazdálkodás feltételeinek biztosítása; 
− az érintett védett értékek fennmaradását biztosító területfelhasználás kijelölése: 

o tájképi egység megőrzésének biztosítása; 
o olyan területfelhasználási egységek kerüljenek kijelölésre, amelyeknek területén 

a helyi építési szabályzat korlátozhatja az épület-elhelyezést;  
o új fejlesztési területek ne kerüljenek kijelölésre – különösen Natura 2000 

területeken és a fokozottan védett területeken. 
Az országos ökológiai hálózat övezeteinek pontosítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal 
folyamatban van. 

6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását az örökségvédelmi hatástanulmány 
tartalmazza. 

6.1. VILÁGÖRÖKSÉGI VÉDELEM 
A település közigazgatási területét érinti a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos 
helyszín területe, amely a település teljes közigazgatási területét magában foglalja a belterületen 
kívül. 

6.2. HELYI VÉDELEM 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2020. 
(III.31.) önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklete tartalmazza a helyi védettségre javasolt 
épületek listáját: 

Ssz. Megnevezés Cím Hrsz Típus Kor Javasolt védelem 

1. Páduai Szent 
Antal kápolna  

Szent 
György-hegy 308  egyházi 1756 helyi védelem 

2. R. k. 
plébániatemplom  Fő utca  97  egyházi 19. sz. második 

fele helyi védelem 

3. Lakóház  Fő u. 15.  113 népi 19. sz. közepe  (nyilvántartásba vett) 
4. Lakóház Fő u. 17.  112 polgári 20. sz. eleje (nyilvántartásba vett) 
5. Lakóház Fő u. 19.  108 népi 19. sz. vége (nyilvántartásba vett) 
6. Lakóház Fő u. 29.  92 polgári 20. sz. közepe (nyilvántartásba vett) 
7. Lakóház Fő u. 47.  83 népi 19. sz. első fele helyi védelem 
8. Lakóház Fő u. 50.  44 népi 19. sz. első fele helyi védelem 
9. Lakóház Fő u. 52.  42 polgári 20. sz. első fele (nyilvántartásba vett) 
10. Lakóház Fő u. 54.  48 népi 19. sz. vége (nyilvántartásba vett) 

6.3. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 
Az országos nyilvántartás szerint a településen az alábbi régészeti lelőhelyek lelhetők fel: 

Azonosító Név Hrsz 
8053 Szent György-hegy 016, 027, 066, 065, 049 
9085 Községi temető 057, 058/10, 1, 2 
9086 Római katolikus templom 63, 96, 97, 93, 98, 107, 112 
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7. KÖZLEKEDÉS 
7.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 
7.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
7.1.1.1. Országos közutak 
Meglévő 
- 7318 j. Szigliget - Tapolca összekötő útja (50-50 méteres védőtávolság) 

Tervezett 
Raposka területét országos közúthálózati fejlesztés nem érinti. 

7.1.2. TELEPÜLÉSI GYŰJTŐUTAK 
Meglévő 
- 73155 j. út Fő utca néven 

7.1.3. TELEPÜLÉSI KISZOLGÁLÓ UTAK 
Meglévő 
- Szent György utca 

7.1.4. KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 
Meglévő 

A 7318 j. út és a 73155 j. út csomópontja „Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott. A 
csomópontban forgalomterelő sziget és burkolati jelek sem találhatóak. A Fő utca és a Szent György 
utca csomópontja „Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott. 

7.2. PARKOLÁS 
A településen a lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek.  

7.3. KERÉKPÁRUTAK 
Meglévő 

A kerékpáros és a gyalogos közlekedés önálló kerékpárút és járda hiányában a közút burkolatán 
bonyolódik.  
Tervezett 

Az Ország Szerkezeti terve és a BKÜTrT szerkezeti terve is tartalmazza a 7318 j. úttal párhuzamosan 
haladó kerékpárúti fejlesztést, mint tervezett országos kerékpárútvonal. Az MATrT1 4/5. 
mellékletében 81. sz. Balaton-Rába kerékpárútvonal néven szerepel az útvonal, amely két részből áll: 

81.A: Veszprém - Nagyvázsony - Kapolcs - Tapolca - Sümeg - Somlóvásárhely - Pápa - Árpás - Győr 

81.B: Tapolca - Szigliget 

7.4. GYALOGOS ÚTVONALAK 
A településen a gyalogos közlekedés az utak burkolatán bonyolódik. 

7.5. VASÚT 
Raposka területén áthalad a MÁV 26 sz. Balatonszentgyörgy – Tapolca - Ukk vasútvonala (100-100 
méteres védőtávolság), amelynek Raposkán megállóhelye található. A térségben halad a MÁV 29 sz. 
Székesfehérvár – Tapolca vonala. 

  

                                                 

 
1 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
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7.6. TÖMEGKÖZLEKEDÉS 
Raposka területén négy autóbusz megállóhely található, melyek a következők: 
- Raposka, Templom tér 
- Raposka, vasúti megállóhely 
- Hegymagas, kovácsműhely 
- Raposka, bejárati út 

 

8. KÖZMŰELLÁTÁS 
A település fejlődéséhez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározását, a 
településszerkezeti tervet meghatározó övezetek kialakítását korlátozzák a közműves szempontú 
adottságok. Közműves szempontból adottságként kell kezelni azokat a közműhálózatokat és 
létesítményeket, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, ilyenek például a vizes élőhelyek, 
továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely értéknövekedését. Ez 
utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.  

Területfejlesztés tervezésénél, területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként kell 
kezelni: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• vízmű kút és annak hidrogeológiai védőterületei 
• víztároló medence telke 

2. Szennyvízelvezetés 

• szennyvízátemelő műtárgy 

3. Csapadékvíz elvezetés 

• csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó sávval 
• Tapolca-patak és Kétöles-patak 6-6 m-es mederkarbantartási sávval 

4. Energiaellátás 

Villamosenergia 

• 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért 
biztonsági övezete 

Földgázellátás 

• nagynyomású földgáz szállítóvezeték és csőpalástjától mért vezetékszakasztól függően 14-
14, illetve 28-28 m-es biztonsági övezete 

• nagynyomású földgáz bekötővezeték és csőpalástjától mért 22-22 m-es biztonsági övezete 
• nagyközép-nyomású földgáz célvezeték és csőpalástjától mért 5-5 m-es biztonsági övezete 
• gázátadó állomás és zajhatásvédelmi területe 
• települési gázfogadó és nyomáscsökkentő 

5. Elektronikus hírközlés 

• vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 
• nagynyomású földgáz szállítóvezeték bányaüzemviteli kábele és annak 5-5 m-es 

védőtávolsága 

A felsorolt területfelhasználást korlátozó adottságot jelentő közműhálózatok és létesítmények 
ütközése a területfelhasználás módosításával feloldható az ütközést okozó hálózat-műtárgy érintett 
szakaszának, létesítményének kiváltásával. A kiváltás igénye esetén a felsorolt korlátozások 
felszámolására a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítását a 
várhatóan költségigénye meghatározza. A gazdaságosság kérdésében dönteni a kiváltás költsége és a 
kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés közötti 
mérlegelés alapján lehet. 
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A település megvalósításra váró fejlesztési területein a megfelelő élet- és munkakörülmény 
biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, 
megfelelő közműellátást kell biztosítani. Olyan területfejlesztés nem is javasolható, amelynél a 
funkciójához szükséges közműellátás nem biztosítható, vagy aránytalan gazdasági feltételekkel 
oldható meg az ellátása. A közműellátás mértéke függ a területfelhasználás módjától. 

Beépítésre szánt területek esetén a teljes közműellátás biztosítása szükséges, azaz a villamos energia, 
a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a 
csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre kell, hogy álljon. 

A beépítésre nem szánt területen az új használati mód kialakításának közműves feltétele – 
amennyiben megengedett új épület, építmény elhelyezése – hogy ellátására rendelkezésre álljon a 
közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamos energia ellátás, valamint a 
szennyvíz kezelése-elhelyezése és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. A 
szennyvízelvezetés, elhelyezés, kezelés megoldásánál a környezet védelmét, különösen a felszín 
alatti vizek védelmét biztosítani kell. 

A település közműellátásának bázisaiban sok tartalék van, 

• a vízműkút napi 110 m³-es engedélyezett vízkivételéből Raposka és Hegymagas együtt csak 
nagyjából 80 m³-t használnak, 

• a Hegymagas felé haladó nyomott szennyvízvezeték elméleti kapacitásának 20%-a környékén 
üzemel, 

• a földgázellátás a településen üzemelő gázátadó állomásból következően lényegében 
korlátlan tartalékokkal rendelkezik, 

• a villamos energia ellátást bár csak egy nyomvonal biztosítja, de a település a vezeték 
elméleti kapacitásának nagyjából csak 4%-át köti le. 

Ezek alapján komolyabb többlet közműigény kiszolgálása is megoldható lehet a település 
közműbázisairól, egyedül – szigorúan ellátásbiztonsági megfontolásokból – egy második 
középfeszültségű villamos energia nyomvonal megléte hiányzik, aminek térségi szinten lehetne 
haszna. Ez utóbbit a közeli tapolcai alállomástól ki lehetne építeni. 

Meg kell említeni a megújuló energiahordozók hasznosításának lehetőségét, igényét, egyben 
követelményét is, amellyel az üzemeltetési költségek, s vele együtt a közhálózatról történő 
energiaellátási igény is csökkenthető. 

A településszerkezeti terv közműfejlesztési igényeinél területbiztosítási szempontból a nagytávlati 
igényeket kell vizsgálni, bár kielégítendő igényként a tervezés távlatáig csak annak egy részét kell 
figyelembe venni. 

A közmű-üzemeltetők a későbbiekben a továbbtervezés során egy-egy ténylegesen jelentkező 
beruházáshoz, annak az igénybejelentésére határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési 
lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva kell 
az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

9. KÖRNYEZETVÉDELEM 
A településszerkezeti terv és a szabályozási terv készítésekor elsődleges szempont Raposka 
tájhasználatának és meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és 
lehetőség szerint állapotuk javítása.  

A felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelem 

- A település felszíni víztesteit a Tapolca-patak és a Kétöles-patak képzik, amelyeknek 
befogadója a Balaton. 

- A település közigazgatási területének nyugati, mélyebb fekvésű részei vízállásos területek, 
jellemzően gyeppel, illetve nádassal borítottak, kiemelkedő ökológiai értéket képviselnek. 

- A vizek és a talajok védelme érdekében rendkívül fontos a mezőgazdasági művelés során az 
ökológiai gazdálkodási módszerek előnyben részesítése. 

- Raposka a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny település, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területet 
jelöl meg területén. 



RAPOSKA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  23 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

- A településen fontos vízbázis védőidomok találhatóak (hidrogeológiai belső, külső, A és B 
védőterület). 

- A felszíni vízfolyások vízminőségét nagyban befolyásolják a víztestek mentén fekvő 
területhasználatok, így a meglévő zöldsávok és természetközeli területek megőrzése 
elsődleges feladat. 

- A mezőgazdasági parcellákat tagoló erdősávok, fasorok, gyepterületek megőrzése fontos a 
talajok minőségének védelme érdekében, ahol pedig nagy egybefüggő táblák találhatóak 
(Papdiós), ott mezővédő erdősávok telepítése javasolt. 

A levegő tisztaságának védelme 

- A levegő minőségét a természeti tényezőkön túl (uralkodó szélirány, csapadék, stb.) 
elsősorban a mezőgazdálkodás, a lakossági tüzelés, és a közlekedés határozza meg.  

- A vegetációs időszakban az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése, vegetációs időszakon 
kívül pedig a korszerűtlen kommunális fűtés lehet időszakosan jelentős légszennyező. 

Hulladékkezelés 

- Kommunális hulladéklerakó nem működik Raposkán, a kommunális hulladék elszállítása, a 
szelektív hulladékgyűjtés megoldott. 

Zaj-és rezgésvédelem 

- Zajterhelés Raposka esetében közúti közlekedésből származhat, ám az sem jelentős, mivel a 
7318 j. Szigliget – Tapolca összekötő út a falu belterületét elkerüli, a település pedig zsákfalu, 
így csak célforgalom érkezik ide. 

- A vasútvonal a lakóterülettől 600 m-re halad el, amelyet széles erdőterület is elválaszt a 
lakóterületektől, így ez sem okoz zaj- és rezgésterhelést. Az erdőterület fennmaradását 
biztosítani kell. 

- Jelentős zajkibocsátással járó ipari üzem a településen jelenleg nincs. 

10.VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 
10.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE  
A közlekedési területek védőterületeit a 7. Közlekedés c. fejezet mutatja be. 

10.2. KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA 
A közműterületek védőterületeit a 8. Közműellátás c. fejezet mutatja be. 

10.3. EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK  
A táji és természetvédelmi jogszabályokból eredeztethető korlátozásokat az 5.2. Táj- és 
természetvédelem c. fejezet mutatja be. 

Az örökségvédelmi jogszabályokból eredeztethető korlátozásokat az 6. Örökségvédelem c. fejezet 
mutatja be. 
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…/2020. (…) HATÁROZAT 2. MELLÉKLETE: VÁLTOZÁSOK 

1. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 
A fejlesztési területek olyan területek, amelyek a valóságban még jellemzően nem épültek be, de a 
településszerkezeti terv beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolja őket. Ezek a területek 
képezik a település területi fejlesztési tartalékát, amelyek a település összefüggő, szerkezeti 
léptékben meghatározó, a valóságban még jellemzően nem beépített, de beépíthető területei. 
Raposkán az alábbi fejlesztési területek találhatóak: 

- A belterület északi határához csatlakozó lakóterületi fejlesztési terület, 
- A belterület keleti oldalához csatlakozó, a 7318 j. út és a belterület között fekvő 

kereskedelmi, szolgáltató terület besorolású telek a település bekötőút északi oldalán. 

2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
A változással érintett területek azok a területek, amelyek a hatályos településszerkezeti tervhez 
képest új felhasználási irányt kapnak, új területfelhasználási egységbe kerülnek. Jelen terv a korábbi 
településszerkezet felülvizsgálatára szolgál, így a korábbi területfelhasználási egységekhez képest 
történő tervi változásokat értjük változással érintett területek alatt. A területfelhasználási egységek 
változása lehet: 

A. Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területek), 

B. Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre nem szánt területek), 

C. Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás, 
D. Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás. 

 

Ssz. 

165/2005. (XII.15.) 
sz. képviselő-

testületi 
határozattal 

meghatározott 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 

aktivitás érték 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 

Közúti közlekedési 
terület 0,6 Falusias lakóterület 0,5 0,02 -0,002 

Indoklás: A templom épülete nem a közút része, így a tényleges területhasználathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kijelölése történik. 

A2 

Kertes 
mezőgazdasági 

terület 
6 Falusias lakóterület 2,4 2,30 -8,28 

Indoklás: A területen a telekhatárokhoz igazodóan kerül módosításra a területfelhasználási egység 
határa, amely a tényleges területhasználathoz is igazodik. 

Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület       

B1 

Falusias lakóterület 2,4 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

3,7 0,78 1,01 

Indoklás: A területen nem indokolt a falusias lakóterület fenntartása, így a szomszédos területekhez 
igazodó területfelhasználás javasolt. 

B2 

Ipari terület 0,4 Közműterület 0,6 0,17 0,03 

Indoklás: A területeken közmű létesítmények (gázfogadó) állnak, amelyeknek a tényleges használatához 
a közműterület területfelhasználási egység a leginkább illeszkedő. 
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B3 
Ipari terület 0,4 

Korlátozott 
hasznosítású általános 

mezőgazdasági 
terület 

3,7 0,07 0,23 

Indoklás: Az érintett területen ipari tevékenység nem folyik, ipari létesítmény nem található, így a 
tényleges területhasználathoz illeszkedő területfelhasználás került meghatározásra. 

B4 

Különleges terület – 
temető területe 3 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület – 

temető területe 
6 1,19 3,57 

Indoklás: A módosítás oka a jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök 
készítése óta az OTÉK lehetőséget ad beépítésre nem szánt különleges területek kijelölésére, amely a 
temető területének használatát jobban szolgálja. A temető számára a 10% fölötti beépítési intenzitás 
indokolatlan, így beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe kerül. 

B5 

Különleges terület – 
temető területe 3 Zöldterület 6 0,61 1,83 

Indoklás: A temető és a lakóterületek elválasztását szolgálja a terület, ennek megfelelő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

Beépítésre szánt területek átsorolása         

C1 

Falusias lakóterület 2,4 

Különleges beépítésre 
szánt 

településüzemeltetési 
terület 

1,5 0,08 -0,07 

Indoklás: Korábban a lakóterületi fejlesztések miatt került út kijelölésre a területen, de a 
továbbiakban nem indokolt a megőrzése. Emiatt a jelenlegi használatnak megfelelő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása       

D1 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 
3,7 Természetközeli 

terület 8 24,53 105,48 

Indoklás: Az MATrT 50.§ (1) bekezdés e) pontja előírja, hogy a vízgazdálkodási térségbe tartozó 
területeket vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület vagy természetközeli terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. Ennek megfelelően a területen természetközeli 
terület területfelhasználás került kijelölésre, mely a tényleges területhasználattal is összhangban van, 
hiszen ökológiailag kiemelten értékes gyep fekszik a területen. 

D2 

Kertes 
mezőgazdasági 

terület 
5 Vízgazdálkodási 

terület 6 0,06 0,06 

Indoklás: Az ingatlanon vízműterület található, így a tényleges használathoz illeszkedő 
területfelhasználási egység kerül kijelölésre. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: 103,86 
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…/2020. (…) HATÁROZAT 3. MELLÉKLETE: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

TERÜLETI MÉRLEG 

Területfelhasználási kategória ha % 

 

Beépítésre szánt terület 
Lf Falusias lakóterület 21,25 4,33 
Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,31 0,06 

K-Tü Különleges beépítésre szánt – Településüzemeltetési 
terület 0,08 0,02 

Beépítésre nem szánt terület   
KÖu Közúti közlekedési terület 3,79 0,77 
KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 3,13 0,64 
Kmü Közműterület 0,17 0,04 
Zkk Zöldterület - közkert 0,86 0,18 
Zkp Zöldterület - közpark 1,70 0,35 
Ev Védelmi célú erdő 52,16 10,64 
Mk Kertes mezőgazdasági terület 66,70 13,60 
Má Általános mezőgazdasági terület 96,48 19,68 

Má-ko Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági 
terület 200,21 40,83 

Má-b Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás 
legelő 8,39 1,71 

Tk Természetközeli terület 25,16 5,13 
V Vízgazdálkodási terület 8,70 1,77 
Kb-T Különleges beépítésre nem szánt terület – Temető 1,22 0,25 

Közigazgatási területe 490,29 ha  

 



RAPOSKA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  27 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

…/2020. (…) HATÁROZAT 4. MELLÉKLETE: A TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

1. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során az MATrT2-ben 
meghatározott szabályok szerint kell eljárni, az egyes térségek területi kiterjedését a BKÜTrT 
tartalmazza. Raposka településszerkezeti terve a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak az 
alábbiak szerint felel meg: 

Térségi területfelhasználás 

BKÜTrT-
ben 

meghatá-
rozott 
terület 
(ha) 3 

MATrT által 
előírt 

megfelelés 
(ha) 

TSZT-ben 
kijelölt 

terület (ha) 

További 
felhasznál

ható 
terület 

(ha) 

Megfelelés 

Erdőgazdálkodási térség 40,76 - - - √ 
Az MATrT alapján az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. Az erdők övezetére vonatkozó 
szabályoknak való megfelelést a 2.1. Országos övezetek c. fejezet, valamint a mellékelt Erdők övezete 
tervlap mutatja be. 

Mezőgazdasági térség 300,28 225,21 
(75%) 

283,45 
(94,4%) 58,24 √ 

A térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági és természetközeli terület területfelhasználási 
egységbe sorolja a településszerkezeti terv, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterületet és 
üdülőterületet nem jelöl ki. 

Települési térség 30,25 - - - √ 
- 

Vízgazdálkodási térség 9,03 - - - √ 
A térség területét természetközeli terület területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti 
terv. 

Szőlő-, gyümölcs- és 
kertművelésű térség 109,97 - - - √ 

A térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági terület és kertes mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti terv. A kertes mezőgazdasági terület 
övezetére és az általános mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó előírásoknak való megfelelést a 
2.1. Országos övezetek és a 2.2. Kiemelt térségi övezetek c. fejezetek, valamint a mellékelt övezeti 
tervlapok mutatják be. 

 

                                                 

 
2 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

3 A BKÜTrT térségi területfelhasználási kategóriáinak pontos területe egyelőre nem ismert, így jelen táblázatban 
a tervezők által mért adatok szerepelnek. 
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2. AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOKRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

A BKÜTrT szerkezeti terve az alábbi műszaki infrastruktúra hálózati elemeket jelöli: 

- 7318. számú út (Szigliget-Hegymagas-Raposka-Tapolca) 

- Balatonszentgyörgy-Tapolca egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (26. sz. vasútvonal) 

- országos kerékpárút-törzshálózat Tapolca-Szigliget nyomvonala  

(A kerékpárút a BKÜTrT szerkezeti tervén a 7318. sz. úttal párhuzamosan halad, a be- és 
kilépési pontja is a közútéval azonos. A kerékpárút tervezése jelenleg folyamatban van, az 
elkészül tervek - figyelembe véve a helyi adottságokat - a kerékpárút nyomvonalát a BKÜTrT 
szerkezeti tervétől eltérően határozzák meg.) 

- nagynyomású földgázvezeték 

- nagyközépnyomású földgázvezetékek 

3. TÉRSÉGI ÖVEZETEK 
3.1. ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
Ökológiai hálózat magterületének övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre a belterületen, amelyet a BKÜTrT 
szerkezeti terve települési térségbe sorol, így az új beépítésre szánt terület kijelölésének nincs 
korlátja. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Erdők övezete 

Az övezet területét a településszerkezeti terv 100%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
sorolja. 

Erdők övezetének 
terület (ha) 

Az MATrT 29.§-ában előírt 
megfelelés (ha) 

Ebből a TSZT-ben erdőterület 
területfelhasználási egységbe 

sorolt terület (ha) 
Megfelelés 

39,78 37,72 (95%) 39,78 (100%) √ 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a településszerkezeti tervet nem befolyásolják, a világörökségi 
várományos területre kezelési terv még nem áll rendelkezésre. 

Tájképvédelmi terület övezete 

Az övezet területén a tájba illeszkedés szabályairól a helyi építési szabályzat rendelkezik. 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

A település területén a vízminőség-védelem szabályairól a helyi építési szabályzat rendelkezik. 

3.2. KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEK 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

Kertes mezőgazdasági terület övezete 

Az övezet területét 100%-ban kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolja a 
településszerkezeti terv. 
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Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezet 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

Vízeróziónak kitett terület övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a településszerkezeti tervet nem befolyásolják. 

Általános mezőgazdasági terület övezete 
Az övezet területét 95,44%-ban általános mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolja 
a településszerkezeti terv. 

Általános 
mezőgazdasági 

terület övezetének 
területe (ha) 

Az MvM rendelet4  
13.§-ában előírt 
megfelelés (ha) 

Ebből a TSZT-ben általános 
mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egységébe 
sorolt területe (ha) 

Megfelelés 

336,78 319,94 (95%) 321,43 (95,44%) √ 

3.3. EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a településszerkezeti tervet nem befolyásolják. 
Veszprém megye várostérségeinek övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a településszerkezeti tervet nem befolyásolják. 
Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések 
övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a településszerkezeti tervet nem befolyásolják. 

4. EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
Új beépítésre szánt területek kapcsán erdőterület/zöldterület kijelölésének szükségessége 

A településszerkezeti terv az alábbi két esetben jelöl ki új beépítésre szánt területet: 

- A1 jelű változás: a templom telkének közlekedési célú közterületből intézményi terület 
területfelhasználási egységbe sorolása 

A templom telke csupán a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználási egység 
besorolást kap, a templom épülete több évtizede e telken áll, így ténylegesen új beépítés nem 
történik. Az előbbiek alapján új zöldterület kijelölésre nincs szükséges a településszerkezeti 
tervben. 

- A2 jelű változás: a belterület nyugati oldalán fekvő mély telkek hátsókertjei egy részének falusias 
lakóterületbe sorolása a tényleges állapothoz igazodva 

E területen csupán a hatályos településszerkezeti terv által kijelölt kertes mezőgazdasági terület 
és falusias lakóterület határának korrekciója történik, jelenős intenzitású új beépítésre és 
területhasználat váltásra e területen sem lehet számítani, így új zöldterület kijelölése ez esetben 
sem válik szükségessé a településszerkezeti tervben. 

A településszerkezeti terv új zöldterületet is kijelöl, amelynek területe jóval meghaladja az új 
beépítésre szánt területek területének 10%-át. 

Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter 

Az Országos Gyümölcstermőhely Kataszterhez tartozó I. és II. osztályú területeken új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre, amit a mellékelt tervlap igazol. 

 

                                                 

 
4 a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 19/2019. (VI.14.) 

MvM rendelet 
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A településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt erdőterület a 
település közigazgatási területén összességében nem csökkenhet 

Jelen felülvizsgálat során erdőterület megszüntetés nem történik, így a fenti előírásnak megfelel a 
településszerkezeti terv. 

A településszerkezeti tervben kijelölt zöldterületek együttes területe a beépítésre szánt területek 
összterületének 5%-ánál nem lehet kisebb 

A településszerkezeti terv a beépítésre szánt területek 12,37%-át zöldterület területfelhasználási 
egységbe sorolja. 
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…/2020. (…) HATÁROZAT 5. MELLÉKLETE: A BIOLÓGIAI 
AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
A tervben szereplő változások hatására a település területén biológiai aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változását bemutató táblázatot ld. a 2. mellékletben: Változások. 
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RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
……/2020. (……………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 
 

Raposka község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt 
vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Értelmező rendelkezések 
1.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) Áttört kerítés: az a kerítés, amelynek a közterület felőli merőleges vetületének összes felülete 
legalább 50%-ban átlátható. Az összes felület a lábazatot is tartalmazza. 

b) Borturizmust szolgáló épület: a bor helyben való fogyasztását, értékesítését  szolgáló 
gazdasági épület, amely rendelkezik a gazdasági épület funkciója mellett a vendégek 
fogadására alkalmas borkóstoló helyiséggel, a szükséges szociális helyiségekkel és 
szállásférőhelyekkel. 

c) Meglévő épület: az ingatlanon álló, szabályosan létesült, vagy a még be nem fejezett, vagy 
használatba nem vett, de az épület jogszabály szerinti fogalmának megfelelő épület. 

d) Melléképület: a fő rendeltetésű épület használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő 
rendeltetésű épület, amely az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó előírásokban 
meghatározott fő rendeltetési egységet nem tartalmaz. 

e) Telek be nem építhető része: a telek azon része ahol építmény nem helyezhető el, nem építési 
hely. 

f) Telekszélesség: az előkerti telekhatáron mért telekszélesség.   
g) Természetes terepszint: az a talajszint, amelyen a humuszos felső réteg szintjét nem 

változtatták meg - amennyiben ez nem állapítható meg, akkor az ingatlan-nyilvántartás 
térképi adatbázis rétegvonalai az irányadók. 

h) Tömör kerítés: olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága minden 
megkezdett folyóméterben 80%-nál nagyobb mértékben korlátozott. 

i) Zárványtelek: Telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy magánút kapcsolattal nem 
rendelkező telek. 

2. A szabályozási terv elemeinek alkalmazása 
2.§ (1) Kötelező szabályozási elemek: 

a) szabályozási vonal; 
b) belterület határ, mely egyben övezethatár is; 
c) építési övezet, övezet határa és jele; 
d) telek be nem építhető része; 
e) a kötelező megszüntető jel; 
f) méretezés; 
g) beültetési kötelezettség. 

(2) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek: 
a) közigazgatási határ; 
b) védőtávolságok; 
c) művi értékvédelem 

ca) régészeti lelőhely határa; 
cb) helyi védett épület; 
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d) táj- és természetvédelem 
da) Natura2000 terület határa; 
db) Balaton-felvidéki Nemzeti Park határa; 
dc) ex lege védett természeti érték - forrás; 
dd) ex lege védett természeti érték - barlang; 
de) fokozottan védett természeti terület határa; 
df) ökológiai hálózat magterületének övezete és határa; 
dg) ökológiai hálózat pufferterületének övezete és határa; 
dh) tájképvédelmi terület határa; 
di) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa; 
dj) egyedi tájérték; 

e) egyéb korlátozó tényezők 
ea) vízműkút belső hidrogeológiai védőterülete; 
eb) vízműkút külső hidrogeológiai védőterülete; 
ec) vízműkút „A” hidrogeológiai védőterülete; 
ed) vízműkút „B” hidrogeológiai védőterülete. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben fel nem sorolt, a Szabályozási Terven ábrázolt szabályozási elemek 
tájékoztató elemek, melyek a helyi építési szabályzat módosítása nélkül változtathatók. 

3.§ (1) Az I-III. fejezetekben foglalt általános jellegű előírások a település teljes területére 
vonatkoznak, amennyiben a vonatkozó építési övezeti, övezeti előírások másként nem 
rendelkeznek.  

(2) A IV-V. fejezetben foglalt általános jellegű előírások a területfelhasználáshoz kapcsolódó 
valamennyi építési övezetre vonatkoznak, kivéve, ha a vonatkozó építési övezeti, övezeti előírás 
másként nem rendelkezik.  

3. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 
4.§  (1) A település területén található természeti, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. 

(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek 
megóvását: 
a) a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 
b) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a fasorok, erdősávok megtartandók, 

telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. 
(3) A település területén a Natura 2000 területek, az országos jelentőségű védett természeti 

területek, és az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek lehatárolását a Szabályozási terv 
tartalmazza, ezen területeken a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket is 
érvényesíteni kell, építési tevékenység a területre vonatkozó természeti kezelésnek megfelelően 
végezhető. 

(4) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében a 100 m2-nél nagyobb bruttó 
alapterületű új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés látványtervvel igazolandó. 

(5) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében a látványterv részeként be 
kell mutatni  
a) tájkapcsolati nézetben 
b) tömegvázlaton 
a beavatkozás mértékét. 

(6) A művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a hagyományos 
tájhasználatnak megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, 
valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető. 

 

4. A környezet védelmére vonatkozó előírások 
5.§ (1) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület 

védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük. 
(2) Új épület elhelyezése, meglévő átalakítása a fennálló talajszennyezettség megszüntetését 

követően történhet. 
(3) Csak olyan építési tevékenység végezhető, melynek hatására a talajerózió veszélye nem növekszik. 
(4) Építés-előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő 

termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, deponálásáról és zöldfelület létesítésénél való 
felhasználásáról az építtetőnek gondoskodnia kell. 

(5) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz. 
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(6) Zajt, rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon 
szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj, rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg. 

(7) Levegőterhelést előidéző üzemi létesítményt csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező 
légszennyező anyag a vonatkozó határértékeket ne haladja meg. 
 

5. A védőterületekre és védőtávolságokra vonatkozó előírások 
6.§ (1) A település területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, 

védőterületet, védősávot igénylő létesítményeket jelöli:  
a) közlekedési területek,  
b) közművek, közműlétesítmények, 
c) szennyvízátemelő. 

(2) A közlekedési területek és közműlétesítmények esetében szükséges védőterületet a Szabályozási terv 
tartalmazza, míg a közművek védősávjait a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell biztosítani. 

6. A telekalakítás 
7.§ (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a kialakuló telek alakja egyszerű, az építési 

övezetnek, övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza. 
(2) A település építési övezeteiben nyúlványos telek kizárólag zárványtelek feltárása érdekében 

alakítható ki.  
(3) Közműterület céljára - bármely építési övezetben, övezetben - az építési övezet, övezet 

előírásainál kisebb telek is kialakítható. 
(4) Amennyiben a telekalakítás kizárólag egy telek keresztirányú megosztására vonatkozik, a 

telekosztás akkor is végrehajtható, ha a kialakuló telek szélessége nem éri el az övezetben 
kialakítható minimális telekszélességet, de nem kevesebb, mint ennek 80%-a, de legalább 12,0 m. 

(5) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a tervezett szabályozási vonal végrehajtása, közterület 
lejegyzése céljából kerül sor, úgy a visszamaradó telek akkor is kialakítható, ha az építési övezet, 
övezet telekalakítási és beépítési előírásait nem elégíti ki. 

(6) Telekalakítás eredményeként nem jöhet létre több építési övezetbe vagy övezetbe sorolt telek. 
(7) A már jellemzően beépült, kialakult telektömbben az építési övezeti telekalakításra vonatkozó 

előírásaiban meghatározottaknál kisebb szélességű vagy területű építési telek is kialakítható, 
amennyiben az eltérés mértéke nem nagyobb 5%-nál. 1000 m2-nél kisebb építési telek esetében az 
eltérés mértéke – a telek méretétől függetlenül – legfeljebb 50 m2. 

(8) Magánút szélességi mérete nem lehet kisebb: 
a) legfeljebb 7 telek feltárása esetén 6,0 m-nél, 
b) 8 vagy annál több telek feltárása esetén 8,0 m-nél. 

 

II. Fejezet 

Közlekedés, közműellátás és hírközlés 

7. Közlekedés, parkolás 
8.§ (1) 8,0 méternél keskenyebb út csak vegyes használatú útként építhető ki. 

(2) A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell 
kialakítani, a forgalomtechnika s a forgalombiztonság figyelembevételével. 

(3) Meglévő utcák rekonstrukciója, vagy új kialakítású utcák esetén az út területén belül kialakítandó 
zöldfelület aránya legalább 20%. Az út kialakításával egyidejűleg  
a) a 16,0 m alatti szabályozási szélességű utak esetén minimum egyoldali-, 
b)  a 16,0 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélesség esetén kétoldali  
fasor telepítendő.  

(4) Új épület létesítése esetén az előírt személygépjármű férőhelyeket az építéssel egyidőben telken 
belül kell kialakítani. 

9.§  (1) Kettő, vagy több telek megközelítését szolgáló magánút csak közforgalom elől el nem zárt 
magánútként létesülhet. 

(2) Az építési telek akkor tekinthető magánútról megközelíthetőnek, ha a magánút telkének 
kialakítása megfelel 
a) a (3)-(4 ) bekezdésben előírt paramétereknek; és 
b) a magánutat beépíteni nem szabad. 
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(3) A 150 m-nél hosszabb közforgalom elől el nem zárt magánutak zsákutcaként nem alakíthatóak ki. 
(4) Az 50–150 m közötti hosszúságú magánút (zsákutca) végén:  

a) lakóterületeken legfeljebb 8,0 m hosszú tehergépkocsi, 
b) egyéb területeken legfeljebb 15,0 m hosszú nyerges vontató 

számára útforduló kialakítása szükséges.  

8. A közműellátás általános előírásai 
10.§ (1) A közművesítésre kerülő területen 

a) telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni, 
b) a közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor a közműhálózatokhoz való 

hozzáférhetőségre figyelemmel kell lenni 
(2) Új út építésénél, útrekonstrukciónál 

a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, 
b) a meglevő közművek szükséges felújításáról, 
c) a csapadékvizek elvezetéséről, 
d) beépítésre szánt területen közforgalmú út esetén a közvilágítás, magánút esetén a térvilágítás 

megépítéséről gondoskodni kell. 
(3) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor 

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,  
b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen 

kell megoldani. 
(4) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében 
a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell 

helyet biztosítani, 
b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy a 7. § (3) 

bekezdés szerinti fasor telepítését ne akadályozza. 
(5) 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség 

függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével kell kialakítani. 

9. A közművesítés mértékének előírása 
11.§ A településen építés vagy rendeltetés megváltoztatása akkor lehetséges, ha: 

a) az övezeti előírások szerinti közműellátás biztosított 
b) övezeti előírások hiányában a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges 

ivóvízellátás és a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosított 
c) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,  
d) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett. 

10. Vízellátás 
12.§ (1) Beépítésre szánt területen új közüzemi vízhálózat csak a közüzemi szennyvízcsatorna 

hálózattal együtt építhető. 
(2) A kijelölt hatályos hidrogeológiai védőterülettel nem rendelkező üzemen kívüli kutak körüli 10 m-

es sugarú körterületet a kutak felszámolásáig belső védőidomként kell kezelni. 

11. A szennyvízkezelés és szennyvízelhelyezés 
13.§ (1) A saját vízbázis, felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz, tisztított szennyvíz 

közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos. 
(2) Beépítésre szánt területen  

a)közműpótlóként zárt tároló medence nem alkalmazható; 
b)fő rendeltetésű épület a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés esetén létesíthető. 

(3) Beépítésre nem szánt területen 
a)a vezetékes ivóvízhálózatra rákötött telkeknek a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való 

rákötés a szennyvízcsatorna-hálózat átadását követő egy éven belül kötelező; 
b)egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítésének az ágazati előírásokon túli feltételei: 

ba) a berendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken, 
bb) az éves vízfogyasztás/tisztított szennyvíz mennyiség nem éri el az 500 m³-; 

c)zárt tárolóban a szennyvíz átmeneti tárolása (szivárgásmentes kialakítású, rendszeres ürítéssel, 
ellenőrzött elszállítással) alkalmazható, amennyiben a telek állandó megközelíthetőségére a 
megfelelő paraméterű és kiépítettségű közútkapcsolat biztosított. 
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(4) A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a 
szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani. 

(5) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságát egyedileg kell meghatározni, egyedi meghatározás 
hiányában: 
a)bűzzár, zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m 
b)védőtávolság biztosítása szükséges. 

12. Felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 
14.§  (1) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni. 

(2) Új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén csapadékvíz a telkekről – közvetlen 
csatlakozással, vagy indokolt esetben a szomszédos telken átvezetéssel - csak a közterületen lévő 
csapadékvíz elvezető hálózatba vezethető. 

(3) Ha a csapadékvíz elvezető hálózat vagy a befogadó a telken keletkezett vizeket elvezetni nem 
tudja, akkor a csapadékvizet telken belül kell visszatartani, és csak késleltetve, fékezetten lehet 
a közhálózatba vezetni. 

(4) A vízvisszatartás mértékét a befogadó kapacitásához kell igazítani. Amennyiben a befogadói 
kapacitás nem meghatározható, minden megkezdett 50 m² tető- és burkolt felületenként 1 m³ 
esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges. 

(5) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító és szikkasztó képességét 
nem korlátozhatják, ezért az átereszt úgy kell kialakítani, hogy a vízszállítás akadálymentes legyen. 

(6) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgyat (szénhidrogén 
származékkal való szennyezési veszély esetén olajfogó műtárgyat) kell elhelyezni. 

(7) A 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárműveket befogadó parkoló felületekről és a szénhidrogén 
szennyezésnek kitett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető be a közcsatornába. 

13. Energia ellátás, elektronikus hírközlés 
15.§ (1) Területgazdálkodás érdekében belterületen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója, a 

településkép védelmi rendeletében előírtak szerint építhető. 
(2) Közcélú, megújuló energiahordozó hasznosítású napenergiát hasznosító energiatermelés akkor 

lehetséges, ha az építési övezeti, övezeti előírás lehetővé teszi. 
(3) Földgázvezeték közterületen és telken belül is csak földben építhető. 
 

III. FEJEZET 

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

14. Az építés általános feltételei 
16.§ (1) Meglévő épület átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, tetőtere beépíthető. 

(2) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, 
de csak építési helyen belül bővíthető, a jogszabályi előírások figyelembevételével. 

(3) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek beépítése csak az övezethatáron történő felosztását 
követően lehetséges. 

(4) A szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén burkolat nem helyezhető el, azt 
zöldfelületként kell megőrizni. 

(5)  Az építési övezetekben az épületmagasság számításánál a természetes terepszintet kell 
figyelembe venni.  

17.§  (1) Az építési övezetekben terepszint alatti beépítés csak építési helyen belül történhet.  
(2) Bármely építési övezetben, övezetben a terepszint alatti beépítettség a telekre meghatározott 

beépítettség legnagyobb mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg,. 
(3) Az építési övezetekben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények terepcsatlakozástól 

mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg az építési övezetben előírt legnagyobb 
épületmagasság értékét, kivéve: 
a) antennatartó szerkezet; 
b) a (4) bekezdésben foglaltak esetén. 

(4) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül a háztartási méretű kiserőműnek 
számító szélerőmű telepítésének feltétele, hogy  
a) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot legfeljebb 3 

m-rel haladhatja meg, 
b) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen. 
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15. A tereprendezésre, rézsű, támfal kerítés építésére vonatkozó előírások 
18.§ (1) Amennyiben a tereprendezésre épület-elhelyezés érdekében kerül sor, úgy - a természetes 

terepszinthez viszonyított – feltöltés, vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg  
a) együttesen legfeljebb 1,0 m-t; 
b) kivéve kertes mezőgazdasági területen, ahol a 1,5 m-t, de együttesen legfeljebb a 2,0 m-t. 

(2) A természetes terepszint a telekhatárok melletti 1,0 m-es sávban nem változtatható. 
(3) Tereprendezés építési helyen kívül kizárólag az épület gyalogos és gépjárművel való 

megközelítésének biztosítása érdekében lehetséges. 
(4) A telkeken rézsű oly módon alakítható ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén biztosítható 

legyen.  
(5) Kertes mezőgazdasági területen támfal kialakítása során a természetes terepszint 

a) felfelé legfeljebb 1,5 m-rel, 
b) lefelé legfeljebb 1,5 m-rel, 
de együttesen legfeljebb 2,0 m-rel változtatható meg. 

(6) Az utcavonalon a meglévő támfal magasságától függetlenül felújítható, új támfal legfeljebb  
2,0 m magasságig építhető. 

19.§ (1) Az utcafronti kerítés beépítésre szánt területen 
a) legfeljebb 1,8 m magas lehet, legfeljebb 0,5 m tömör lábazattal, 
b) kivéve tömör kerítés esetén, ahol legfeljebb 1,2 m magas lehet. 

(2) Tömör kerítés kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben nem helyezhető el. 
(3) Az oldal és hátsó telekhatáron építendő kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,8 m-t. 
(4) Saroktelek kerítése a saroktól mért 5 m-en belül csak áttört kivitelben készülhet, amennyiben az 

útszegély és a kerítés közötti távolság kisebb, mint 3,0 m. 
(5) Az építési telken belül az egyes külön használatú telekrészeket elválasztó kerítés 

a) legfeljebb 1,8 m magassággal, 
b) csak áttört kialakítással,  
c) legfeljebb 0,4 m-es lábazattal 
alakítható ki. 

(6) Külterületen, beépítésre nem szánt területen kizárólag fonatos kerítés, vadvédelmi háló 
helyezhető el. 

(7) Zöldterületen épített kerítés legalább 90%-ban áttört szerkezetű lehet, legfeljebb 1,0 m-es 
magassággal. 

(8) Sportpályát határoló labdafogó háló, kerítés valamennyi övezetben 6,0 m magasságig építhető. 

16. A beépítési mód és az építési hely 
20.§ (1) A rendelet 1. mellékletében szereplő beépítési módok: 

a) oldalhatáron álló beépítési mód (O), 
b) szabadon álló beépítési mód (SZ). 

(2) Újonnan beépítésre, vagy jelentősen átépítésre kerülő területen oldalhatáron álló beépítési mód 
esetén az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.  

(3) Beépített telektömbben, oldalhatáron álló beépítési mód esetén az építési hely egyik határvonala 
az északi irányhoz közelebb eső telekhatár. A déli irányhoz közelebb eső telekhatár kizárólag 
abban az esetben lehet az építési hely határvonala, amennyiben a szomszédos telek beépítési 
lehetőségét nem korlátozza. Ebben az esetben ikres épületcsatlakozás is kialakítható. 

(4) Új épület elhelyezése esetén az épület közterület felőli homlokvonala  
a) igazodjon a kialakult állapothoz, ami a szomszédos két-két beépített telek előkertjének átlaga, 

attól legfeljebb 0,5 m eltéréssel, 
b) saroktelek esetén igazodjon a csatlakozó utcák épületeinek vonatkozó homlokvonalához. 

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti, az épület közterület felőli homlokvonala nem határozható 
meg, az előkert 5,0 m. 

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje  
a) az övezetben szabályozott épületmagasság, 
b) 12,0 m szélességet el nem érő építési telek esetében 3,0 m. 

(7) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén lakó rendeltetésű épület 
a) az oldalhatártól számított 0,8-1,5 m távolságra helyezhető el, 
b) szabadon álló módon is elhelyezhető, ha az építési telek szélessége legalább 18,0 m. 
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(8) Szabadon álló beépítési mód esetén az építési telek oldalkertje a telepítési távolság fele, de 
legalább 3,0 m. 

(9) Az építési telek hátsókertje a megengedett legnagyobb épületmagasság értéke, de legalább 6,0 
m. 

17. Melléképületek és egyes melléképítmények elhelyezése 
21.§ (1) Melléképület kizárólag fő rendeltetésű épület megléte esetén vagy azzal egyidejűleg 

építhető. 
(2) Az építési telkeken legfeljebb összesen 100 m2 alapterületű melléképület, melléképítmény 

helyezhető el. 
(3) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén a melléképületet a fő rendeltetésű épület által 

meghatározott kialakult határvonalon kell elhelyezni. 
(4) Önálló melléképület legnagyobb épületmagassága legfeljebb 4,0 m.  
(5) Az előkertben az oldalhatártól legalább 3,0 m-re, legfeljebb 6 m2 alapterületű kukatároló 

helyezhető el. 
(6) Az oldalkertben kizárólag tárolási célt nem szolgáló kerti építmény helyezhető el.  
(7) A hátsókertben  

a) tárolóépület, 
b) mosókonyha, 
c) nyárikonyha, 
d) állattartó épület, 
a telekhatártól legalább 1,0 m-re. 

(8) Lakó- és egyéb konténer, ideiglenes épület, továbbá állandó használatra egy helyben tartott 
lakókocsi a település területén kizárólag ideiglenes jelleggel helyezhető el legfeljebb 180 napig, 
vagy – felvonulási épületként – az építés ideje alatt legfeljebb a használatbavételi engedélyig. 

 

IV. FEJEZET 

A beépítésre szánt területekre vonatkozó előírások 

18. A beépítésre szánt területek 
22.§ (1) A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő 

építési övezetekbe tartoznak: 
a) Falusias lakóterület (Lf) 
b) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 
c) Különleges területek 

ca) településüzemeltetési terület (K-Tü) 
(2) Az építési övezeteket, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 2. 

melléklet határozza meg. 

19. Falusias lakóterület  
23.§ (1) Falusias lakóterület a Szabályozási terven Lf jellel jelölt építési övezet, mely lakóépületek, 

mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Falusias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 
a) lakó; 
b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági; 
c) kereskedelmi, szolgáltató; 
d) szálláshely jellegű; 
e) igazgatási, iroda; 
f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
g) kulturális, közösségi szórakoztató; 
h) sport 

rendeltetési egységet tartalmazhat. 
(3) Falusias lakóterület építési övezeteiben épület csak teljes közművesítettség rendelkezésre állása 

esetén helyezhető el.  
(4) Falusias lakóterület építési övezeteiben a 3,5 tonnát meg nem haladó járművek számára 

gépjárműtároló önálló építményként nem helyezhető el. 
(5) Falusias lakóterület építési övezeteiben zárt szennyvíztároló medence és csapadékvíz szikkasztó 

medence csak építési helyen belül helyezhető el. 
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(6) Falusias lakóterület építési övezeteiben állattartó épület 
a) 400 m2-nél kisebb telken nem helyezhető el, 
b) csak a megengedett beépítési mérték 30%-át meg nem haladó lehet, 
c) legfeljebb 80 m2 nettó alapterülettel és 300 m3 térfogattal építhet, 
d) a telek közterületi határvonalától mért 15,0 m mélységű telekrészén nem helyezhető el. 

(7) Lf1 építési övezetben templom építése esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság 10,5 
m. 

(8) Lf1 építési övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterület 
a) 1,5-szeresénél kisebb telekre kizárólag egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, 
b) 1,5-szeresénél nagyobb telekre legfeljebb két fő rendeltetésű épület helyezhető el. 

(9) Lf1 építési övezet építési telkein legfeljebb 3 épület helyezhető el. 
(10) Lf1* építési övezet építési telkein legfeljebb 1 fő rendeltetésű épület helyezhető el. 
(11) Lf2 építési övezet építési telkein előírt kialakítható legkisebb telekterület 

a) 1,5-szeresénél kisebb telekre kizárólag egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, 
b) 1,5-szeresénél nagyobb telekre legfeljebb két fő rendeltetésű épület helyezhető el. 

(12) Lf3 építési övezet építési telkein legfeljebb 1 fő rendeltetésű épület helyezhető el. 

20. Kereskedelmi, szolgáltató terület 
24.§ (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet, mely 

elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 
(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 

a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági; 
b) kereskedelmi, szolgáltató; 
c) raktározási, logisztikai 
d) igazgatási, iroda; 
e) gazdasági épületen belül tulajdonos, használó és személyzet számára szolgáló lakó; 
f) sport 

rendeltetési egységet tartalmazhat. 
(3) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek telkein legfeljebb 1 lakó rendeltetési egység 

létesíthető. 
(4) Kereskedelmi szolgáltató terület építési övezeteiben épület csak teljes közművesítettség 

rendelkezésre állása esetén helyezhető el.  
(5) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetben a falusias lakóterület építési övezetei felé eső 

telekhatár mentén épület csak a telekhatártól 10,0 m-re helyezhető el. 

21.  Különleges településüzemeltetési terület 
25.§ (1) Különleges településüzemeltetési terület a Szabályozási terven K-Tü jellel jelölt építési 

övezet, mely elsősorban a településüzemeltetéshez kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére 
szolgál. 

(2) Különleges településüzemeltetési terület építési övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület: 
a) településüzemeltetési; 
b) igazgatási, iroda; 
c) a személyzet számára szolgáló szállás 
rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) Különleges településüzemeltetési terület építési övezeteiben épület csak teljes közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén helyezhető el.  

(4) Különleges településüzemeltetési terület építési övezeteiben a falusias lakóterületre vonatkozó 
környezeti határértékeket kell betartani. 
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V. Fejezet 

A beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírások 

22.  A beépítésre nem szánt területek  
26.§ (1) A település területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a 

következő övezetek közé sorolandók: 
a) Zöldterület 

aa) Közpark (Zkp) 
ab) Közkert (Zkk) 

b) Erdőterületek 
ba) Védelmi (Ev) 

c) Mezőgazdasági területek 
ca) Általános mezőgazdasági terület-szántó (Má) 
cb) Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület (Má-ko) 
cc) Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő (Má-b) 
cd) Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

d) Vízgazdálkodási terület: 
da) Vízfelszín (Vf) 
db) Vízbeszerzési terület (Vb) 

e) Természetközeli terület (Tk) 
f) Különleges beépítésre nem szánt terület 

fa) Temető (Kb-T) 
g) Közlekedési és közműterület 

ga) Közúti közlekedési terület (KÖu) 
gb) Kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) 
gc) Közműterület (KÖm) 

(2) Az övezeteket, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a  
2. melléklet határozza meg. 

(3) A beépítésre nem szánt övezetekben a kialakítható telek megengedett legkisebb területe  
3000 m2, kivéve zöldterület, védelmi erdőterület, vízgazdálkodási terület, természetközeli 
terület, különleges beépítésre nem szánt terület temető, közlekedési és közműterület 
övezetekben. 
 

23.  Zöldterület 
27.§ (1) Zöldterület a Szabályozási terven Zkp jellel jelölt közpark és Zkk jellel jelölt közkert övezet, 

amely állandóan növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, 
ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, a testedzést szolgáló közterület. 

(2) Zöldterület övezetben elhelyezhető fő rendeltetésű épület 
 pihenést és testedzést szolgáló, 
 a terület fenntartásához szükséges, 
 vendéglátó 

rendeltetési egységet tartalmazhat. 
(3) Zöldterület övezet telkeit legalább 70%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és megőrizni.  

24. Védelmi erdőterület  
28.§ (1) A védelmi erdőterület a Szabályozási terven Ev jellel jelölt terület, amely elsősorban a 

természeti környezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a település és egyéb 
létesítmények védelmére szolgál.  

(2) Védelmi erdőterület övezetében épület nem helyezhető el. 
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25. Általános mezőgazdasági terület  
29.§ (1) Az általános mezőgazdasági terület a szabályozási terven Má jellel jelölt övezet elsősorban a 

növénytermesztés, a legelő- és gyepgazdálkodás, az állattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységek végzésére szolgáló terület. 

(2) Általános mezőgazdasági terület övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület 
a) növénytermesztéshez kapcsolódó; 
b) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó; 
c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozását, tárolását, árusítását biztosító; 
d) borturizmushoz kapcsolódó; 
e) lakó 

rendeltetési egységet tartalmazhat. 
(3) Általános mezőgazdasági terület övezetiben a lakó rendeltetés a beépített terület 20%-át nem 

haladhatja meg. 
(4) Általános mezőgazdasági terület övezetinek telkein lakóépület csak a (2) bekezdés a)-d) pontok 

szerinti rendeltetésű épület megléte, vagy azzal egyidejű építés esetén építhető. A lakóépületek 
épületmagassága nem haladhatja meg a 5,0 m-t.  

(5) Általános mezőgazdasági terület övezetinek szántó művelési ágú telkein épület nem helyezhető 
el. 

(6) Általános mezőgazdasági terület szőlő művelési ágban lévő telkein szőlőműveléssel összefüggő 
birtokközpont alakítható ki az alábbi feltételekkel: 
a) a birtoktest esetében a 0,5%-os beépíthetőség a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó összes 

telek területe után számítva csak a birtokközpont telkén is kihasználható; 
b) a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó összes telek területe legalább 5 ha; 
c) a birtokközpont telkének területe legalább 1 ha; 
d) a birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 25% lehet, az összes bruttó alapterület a  

800 m2-t nem haladhatja meg. 
(7) Általános mezőgazdasági terület övezetek telkein épület kizárólag 80%-ban mezőgazdaságilag 

műveltnek minősülő telken helyezhető el. 
(8) Má-2 övezet telkein épület kizárólag 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken helyezhető 
el. 

26. Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület 
30.§ (1) A korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület a szabályozási terven Má-ko jellel 

jelölt, elsősorban a legelő- és gyepgazdálkodás végzésére szolgáló terület, amelynek kiemelt 
védelme elsődleges. 

(2) Korlátozott hasznosítású általános mezőgazdasági terület övezeteinek telkein épület nem 
helyezhető el. 

27. Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő 
31.§ (1) Az általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő a szabályozási terven Má-b jellel 

jelölt övezet, amelynek kiemelt védelme elsődleges. 
(2) Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő övezeteinek telkein épület nem 

helyezhető el. 
(3) Általános mezőgazdasági terület – bokorerdő, fás legelő övezeteinek telkein legfeljebb 20,0 m-es 

épületmagasságot meg nem haladó erdei kilátó létesíthető. Új kilátó építése esetén a tájba 
illeszkedés a környezeti állapotadat részét képező látványtervvel igazolandó. A látványterv 
részeként be kell mutatni tájkapcsolati nézetben tömegvázlaton a beavatkozás mértékét, különös 
figyelemmel a kilátóponthoz kapcsolódó látványvédelmi szempontból kiemelten értékes 
területekre. 

(4) Állattartó épület a felszíni vizektől legalább 200 m távolságra helyezhető el. 

28. Kertes mezőgazdasági terület  
32.§ (1) A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk jellel jelölt, a kisüzemi jellegű 

termelést, saját ellátást biztosító, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló terület. 
(2) Kertes mezőgazdasági terület övezetében elhelyezhető fő rendeltetésű épület  

a) szőlőműveléshez kapcsolódó; 
b) szőlőfeldolgozást, bortárolást, borturizmust szolgáló 

rendeltetési egységet tartalmazhat. 
(3) Kertes mezőgazdasági terület övezet telkein lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el. 
(4) Mk-1 övezetben mezőgazdasági birtokközpont nem alakítható ki. 
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(5) Mk-1 övezet szántó művelési ágú telkein épület nem helyezhető el. 
(6) Mk-1 övezet telkein épület kizárólag 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken helyezhető el. 
(7) Mk-1 övezet telkein kizárólag egy épület, valamint egy különálló, földdel borított pince helyezhető 

el. 
(8) Mk-1 övezet telkein épület akkor helyezhető el, ha a telek közterületről, vagy közterületről nyíló 

magánútról megközelíthető. 
(9) Mk-1 övezetben az épület bontása esetén új épület építhető az eredeti kubatúrán belül, azzal 

megegyező bruttó alapterülettel.  
(10) Mk-1 övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 18,0 m, a beépíthető telek legkisebb 

szélessége 14,0 m. 
(11) Mk-1 övezet telkein új épület, pince a szomszédos telekhatártól és közterülettől 3,0 m távolságra 

helyezhető el.  
(12) Mk-2 övezet telkein épület nem helyezhető el. 

29. Vízgazdálkodási terület  
33.§  (1) A Szabályozási terven Vf jellel jelölt övezet az álló- és folyóvizek, öntöző, és belvízelvezető 

csatornák medre és parti sávja.  
(2) A Szabályozási terven Vb jellel jelölt övezet a vízbeszerezési területek, vízkivételi helyek területe, 

amely területbe a települési vízműkutak, víztározók, és egyéb vízművek területe tartozik. 
(3) Vízgazdálkodási terület övezeteinek telkein kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos 

létesítmények helyezhetők el. 
(4) A vízfolyások mellett a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó. 

30. Természetközeli terület  
34.§ (1) Természetközeli terület a Szabályozási terven Tk jellel jelölt övezet, amely kialakulására az 

ember csekély mértékben hatott, és amely területen a természeteshez közelítő állapot jött 
létre. 

(2) Természetközeli terület övezetében épület nem helyezhető el. 

31. Különleges beépítésre nem szánt terület – temető  
35.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető a Szabályozási terven Kb-T jellel jelölt 

övezet, amely a temetkezés, a temetkezés kegyeleti építményei, és kiszolgáló épületeinek 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető övezetben harangtorony, harangláb építése 
esetén az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3,0 m-rel túlléphető. 

(3) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke 60%. 

32. Közlekedési és közműterület 
36.§ (1) Közlekedési terület a Szabályozási terven a KÖu jellel jelölt közúti és KÖk jellel jelölt 

kötöttpályás közlekedési terület övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek 
elhelyezésére szolgáló terület. 

(2) Közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a tömegközlekedést 
kiszolgáló létesítmények, a közmű és hírközlés létesítményeinek, valamint utcabútorok, 
helyezhetők el, utcafásítás végezhető.  

(3) A Szabályozási terven KÖu-1 jellel jelölt övezet az országos közút területe. 
(4) A Szabályozási terven KÖu-2 jellel jelölt övezet a Szent György-hegyi közutak területe, amely 

közlekedési és vízelvezetési célokat szolgál. 
(5) Közmű terület a Szabályozási terven a KÖm jellel jelölt övezet, mely a közművek elhelyezésére 

szolgáló terület. 
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33. Záró rendelkezések 
37.§ (1) Jelen építési szabályzat mellékletei:  

1. melléklet: Szabályozási Terv (SZT-1, SZT-2) 
2. melléklet: Építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépítési előírásai 

(2) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Raposka község helyi építési szabályzatáról szóló 

12/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Raposka, 2020.  
 
  
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 
Raposka, 2020. 
 
 jegyző 
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MELLÉKLETEK 
 

1. melléklet a .../2020. önkormányzati rendelethez 

Szabályozási terv 

 
 

2. melléklet a .../2020. önkormányzati rendelethez 

Építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépítési előírásai 

 
Falusias lakóterület 

 A B C D E F G 

1 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

2 Lf1 O 750 14 30 4,5 50 

3 Lf2 O 750 14 20 4,5 50 

4 Lf3 O 1200 16 15 4,5 60 

 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 

 A B C D E F G 

1 

Építési 
övezet 
 jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

2 Gksz1 SZ 1200 20 10 4,5 60 

 
Különleges településüzemeltetési terület 

 A B C D E F G 

1 

Építési 
övezet 
 jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

2 K-Tü1 O 750 14 30 5,0 40 
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Beépítésre nem szánt területek 
 A B C D E F G 

1 Övezet 
jele 

A beépíthető 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Beépített 
bruttó 

alapterület 
(m2) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Megjegyzés 

2 Zkp-1 - 3 - - 4,5 - 

3 Zkk-1 - 3 - - 4,5 - 

4 Ev-1 - - - - - - 

5 Má-1 50.000 0,5 400 0,5 6,0 rét, legelő 
művelési ág 

6 Má-1 20.000 0,5 400 0,5 6,0 szőlő művelési 
ág 

7 Má-1 30.000 0,5 1000 0,5 6,0 gyümölcs 
művelési ág  

8 Má-2 20.000 0,5 400 0,5 6,0 szőlő művelési 
ág  

9 Má-3 20.000 0,5 400 0,5 6,0 szőlő művelési 
ág  

10 Má-3 30.000 0,5 1000 0,5 6,0 gyümölcs 
művelési ág  

11 Má-ko1 - - - - - - 

12 Má-b1 - - - - - - 

13 Mk-1 2700 3 90 3 4,0 - 

14 Mk-2 - - - - - - 

15 Vf-1       

16 Vb-1       

17 Tk-1 - - - - - - 

18 Kb-T1 - 5 - - 4,5 - 

19 KÖu  10   4,5  

20 KÖk  10   4,5  

21 KÖm  10   4,5  
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FÜGGELÉKEK 
 
 

1. FÜGGELÉK 

Művi értékvédelem 

Helyi védelemre javasolt épület 

Ssz. Megnevezés Cím Hrsz Típus Kor Javasolt védelem 

1. Páduai Szent 
Antal kápolna  

Szent 
György-hegy 308  egyházi 1756 helyi védelem 

2. R. k. 
plébániatemplom  Fő utca  97  egyházi 19. sz. második 

fele helyi védelem 

3. Lakóház  Fő u. 15.  113 népi 19. sz. közepe  (nyilvántartásba vett) 
4. Lakóház Fő u. 17.  112 polgári 20. sz. eleje (nyilvántartásba vett) 
5. Lakóház Fő u. 19.  108 népi 19. sz. vége (nyilvántartásba vett) 
6. Lakóház Fő u. 29.  92 polgári 20. sz. közepe (nyilvántartásba vett) 
7. Lakóház Fő u. 47.  83 népi 19. sz. első fele helyi védelem 
8. Lakóház Fő u. 50.  44 népi 19. sz. első fele helyi védelem 
9. Lakóház Fő u. 52.  42 polgári 20. sz. első fele (nyilvántartásba vett) 
10. Lakóház Fő u. 54.  48 népi 19. sz. vége (nyilvántartásba vett) 

 

3. függelék 

Régészeti lelőhelyek 

Azonosító Név Hrsz 
8053 Szent György-hegy 016, 027, 066, 065, 049 

9085 Községi temető 057, 058/10, 1, 2 
9086 Római katolikus templom 63, 96, 97, 93, 98, 107, 112 

 

3. függelék 

Természetvédelem 

3.1. Natura 2000 terület 

Szent György-hegy (HUBF20020): 

065, 066 hrsz 

Tapolcai-medence (HUBF20028): 

02, 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 04, 05/1, 05/2, 06/1, 06/2, 
06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 09/1, 09/2, 010, 011, 
012, 013/2, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10, 015, 016, 017, 
018, 019, 020/1, 020/2, 020/3, 021/19, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 023/1, 
023/2, 024, 025/6, 025/7, 025/8, 026, 027/1, 027/2, 027/3, 028/1, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 
030/1, 030/2, 030/3, 030/4, 030/5, 030/7, 030/8, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 035, 036, 037, 038/1, 
038/2, 039/1, 039/2, 040, 041, 042/1, 042/2, 043, 044, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 047, 048/1, 
048/2 hrsz 

3.2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe 

02, 03/1-9, 03/10/a-b, 03/11, 04, 05/1-2, 06/1-7, 07, 08/1-4, 08/5/a-b, 08/6-7, 09/1-2, 010-013, 
014/1-10, 015, 016/a-b, 017, 018/a-b, 019, 020/a-b, 021/19, 022/1/a-b, 022/2-5, 023/1-2, 024, 
025/6, 025/7/a-b, 025/8, 026, 027/1-3, 028/1, 028/4-7, 030/1-8, 032, 033/1-3, 035-037, 038/1-2, 
039/1, 039/2/a-d, 040, 041, 042/a-b, 043, 044, 046/3-6, 047, 048/1-2, 049/1-5, 050, 051/1-4, 052-
054, 055/1, 055/2/a-b, 056, 057, 058/6-12, 058/13/a-b, 058/14-15, 059, 067/3/a-b, 067/4/a-b, 
067/5/a-b, 067/6/a-b, 068, 069/1-3, 070, 071/1-2, 071/4-7, 072, 073/3, 073/4/a-b, 073/5-6, 074/1, 
075, 076, 077/1, 077/3-5, 077/6/a-b, 078/1/a-b, 078/2/a-b hrsz 
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3.3. Ex lege védett természeti értékek 

- forrás (Piriti-kút) 239/2 hrsz 

- barlang (Meleg-fülke) 066 hrsz 

3.4. Fokozottan védett természeti terület 

065, 066 hrsz 

3.5. Egyedi tájértékek 

Ssz. Megnevezés Hrsz 

1 Páduai Szent Antal kápolna 307/2 

2 Gazdasági épület szőlővel 337 

3 Panoráma út 340 

4 Átalakított gazdasági épület 345 

5 Szőlőhegyi ház 366 

6 Kis gazdasági épület 386 

7 Szőlőhegyi kereszt 420 

8 Fa tornácos és fa oromfalas gazdasági épület 419 

9 Régi pince 420 

10 Pince az út mellett 248 

11 Piriti kút 239/2 

12 Kőkereszt a közút mellett 446/59 

13 Kőkereszt a közút mellett 2 446/53 

14 Kilátópont 267 

15 Tapolca-patak medre és természetes partszegélye 02 

16 Pihenőhely a falu szélén 63 

17 Községi temető síremlékekkel 3, 4, 5, 6 

18 Temetői kereszt 3 

19 Fő utca részlete 63 

20 Szent Mihály templom 97 

21 Nagylombú hárs 63 

22 Régi településrészen utcakép 63 

23 Idős lakóház 89 

24 Régi lakóházak sora 63 

25 Szép falusi lakóház 41 

26 Utcai feszület 44 

27 Kerekes kút a főutcán 80 

28 Utcakép templommal 63 
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